
Contract de angajament tip ASAT  
Categoria legume. Sezon agricol 2O14 
 

 

Prezentul contract  se încheie între 

Producătorul agricol: PARASCHIV, Marin, posesor al CI cu seria GG, nr. 142505, domiciliat la în sat 
Adunații-Copăceni, Str. Lunca Argeșului nr. 56, comuna Adunații-Copăceni, judeţul Giurgiu, cu telefon 
0730.476.071       
și 
Consumatorul direct (titularul contractului) 

....................................................................................................................., posesor al CI cu seria ............, nr. .........................., 
 având telefon............................................................., adresă e-mail........................................................ . 

Conţinutul contractului 
Prezentul contract se încheie între producătorul agricol şi consumatorul direct pentru aprovizionarea 
săptămânală (în intervalul agreat) cu un coş de legume, cu un conţinut de produse în conformitate cu 
Anexele 1-3, care sunt parte integrantă din prezentul contract. Stabilirea tipului şi cantităţii produselor 
furnizate se realizează prin înţelegerea dintre producătorul agricol şi grupul de consumatori, pe baza unor 
întâlniri de planificare realizate în toamna anului precedent celui în care se realizează distribuţia.  
 
Agricultorul se angajează să cultive în acord cu principiile ASAT, cu referire la calitatea sanitară a 
produselor, respectul faţă de biodiversitate şi faţă de mediul înconjurător.  

 
Cel puţin o vizită la grădina producătorului agricol şi participarea consumatorilor la diverse întâlniri 
informative sunt recomandate pentru buna înţelegere a conceptului de parteneriat ASAT şi pentru 
înţelegerea problematicii producătorului agricol. 

 

Distribuţia produselor agro-alimentare 
Distribuția coșurilor (reprezentând sortimentele și cantitățile de produse aproximate în anexe) se realizează 
săptămânal de către producătorul agricol, într-un punct comun de distribuție din București.  
Locaţia de distribuție urmează a fi identificată împreună cu grupul de consumatori, fiind alta decât un spaţiu 
public destinat comercializării de produse alimentare. În cazul în care nu se poate identifica un loc de 
distribuție care să nu implice costuri, consumatorii vor contribui cu o sumă egală la acoperirea prețului 
pentru închirierea unui spaţiu adecvat. Acesta nu poate fi în pieţe sau spaţii publice, deoarece activitatea de 
distribuţie în parteneriat ASAT nu este una specific comercială şi nu poate fi asimilată acesteia. 
 

Consumatorul se angajează să ridice coşul în fiecare săptămână la locul de distribuţie stabilit. În caz de 
imposibilitate de preluare de către consumatorul titular, coșul poate fi ridicat de către un terţ.  
Coșurile neridicate nu se compensează. 
 

Implicarea consumatorilor 
Pentru a evita costuri suplimentare şi pentru a dezvolta o relaţie de încredere între micul producător şi 
consumatorii asociaţi, distribuţiile se realizează cu implicarea consumatorilor.  Respectând principiul 
rotaţiei, fiecare consumator va contribui contribui la buna desfăşurare a unei distribuţii, însemnând 
asumarea unei responsabilităţi de persoană-suport pentru micul producător.  
În cadrul parteneriatelor, fiecare grup de consumatori gestionează împreună cu producătorul agricol 
distribuţia legumelor, ce are loc într-o locaţie comună şi într-un interval de aproximativ 2 ore. Astfel, doi 
consumatori participă la fiecare distribuţie pentru a ajuta la descărcarea legumelor, la pregătirea coşurilor şi 
la înregistrarea ridicării coşului şi plăţii abonamentului lunar.  
Deoarece acest angajament este important pentru păstrarea unor costuri reduse şi pentru consolidarea 
rolului consumatorilor în susţinerea micului producător, consumatorii-parteneri se angajează să participe la 
organizarea unei distribuţii de legume, după posibilităţile fiecăruia de timp şi efort. Planificarea participării 
la gestionarea comună a parteneriatului se realizează la începutul distribuţiei, pentru fiecare săptămână, 
prin completarea unui planificator. 
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Preţul abonamentului şi condiţiile de plată 
Preţul produselor agricole se stabileşte în funcţie de costurile producţiei şi bugetul de venituri alocate 
micului producător, evaluate de agricultor și aprobate de grupul de consumatori implicaţi în planificarea 
parteneriatului. Restul consumatorilor îşi dau acceptul pentru acest preţ prin semnarea angajamentului 
ulterior, chiar dacă nu au avut o contribuţie la calculul acestuia. 
 

Prețul unui abonament anual este stabilit împreună cu grupul de consumatori și nu se schimbă pe parcursul 
unui sezon. Preţul unui abonament anual aferent sezonului agricol 2014 este de 1640 (una 
miesasesutetreizecisitrei lei). 
 

Numărul total de coşuri furnizate în cadrul abonamentului unei singure familii partenere este de 39 
(treizecișinouă). O familie poate încheia două sau mai multe abonamente diferite, în cazul în care optează 
pentru o cantitate mai mare de produse. 

  

Plata abonamentului se face în 10 tranşe, din care una constituie avans pentru susţinerea unor lucrări 
agricole specifice agriculturii naturale.  
Astfel, consumatorul plăteşte 200  de lei la semnarea parteneriatului.  
Restul abonamentului, în valoare de 1440 RON, se achită în 9 rate lunare egale, pe parcursul lunilor martie-
noiembrie, din prima săptămână a lunii. Rata lunară are valoarea de 160 lei.  

Precizări cu privire la co-partajarea riscurilor şi beneficiilor 
În parteneriatele ASAT, riscurile şi beneficiile sunt co-partajate între producător şi consumatori. În cazul 
unor calamităţi sau condiţii extreme care afectează recolta, micul producător primeşte acelaşi preţ per 
abonament, chiar dacă coşul nu va conţine toate produsele estimate. Micul producător trebuie să fie de bună 
credinţă şi să facă toate eforturile pentru a îndeplini condiţiile de calitate şi cantitate susţinute prin 
parteneriat. Cu toate acestea, el nu poate garanta cantităţile estimate şi nici nu poate da asigurări că toate 
plantele vor ajunge la maturitate în condiţii optime. Aceste riscuri sunt specifice agriculturii, cu atât mai 
mult agriculturii naturale, care nu foloseşte tratamente chimice împotriva dăunătorilor sau îngrăşăminte de 
sinteză.  
 

Angajamentul micului producător este unul de diligenţă, cu alte cuvinte, agricultorul se angajează să depună 
toate eforturile în vederea asigurării unei recolte în parametrii estimaţi. Nu este un contract de vânzare-
cumpărare, în sensul că preţul abonamentului nu este condiţionat de cantităţi exacte şi nu se operează o 
tranzacţie ad-hoc, ci se construieşte un plan participativ de culturi şi de producţie naturală, împreună cu 
consumatori solidari, care sunt atât beneficiari, cît şi actori în dezvoltarea durabilă a micro-fermei sau a 
gospodăriei ţărăneşti. 
 

În cazul unui an optim, recolta va înregistra surplus la mai multe produse. Agricultorul se angajează ca toată 
recolta de pe suprafaţa cultivată în parteneriatul ASAT va fi distribuită în mod egal către familiile partenere. 
Cu alte cuvinte, consumatorii sunt beneficiarii surplusului, fără însă a mai plăti suplimentar preţului 
abonamentului. 
 

În cazul unor calamităţi naturale (climaterice şi/sau dăunători) sau alte accidente independente de voinţa 
producătorului agricol, consumatorul direct se implică solidar împreună cu producătorul agricol. 
Producătorul agricol va înlocui produsele afectate cu alte produse, iar în caz de imposibilitate consumatorii 
vor împărţi echitabil costurile producţiei (aceasta însemnând că există posibilitatea ca o parte dintre 
produsele care au fost estimate să nu se regăsească în coş). Situaţia de calamitate va fi dovedită pe baza 
analizelor emise de către Direcţia Agricolă Giurgiu sau prin vizite realizate la fermă de către consumatori.  
 

Prezentul contract s-a încheiat în data de ................. în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte 
contractantă. 
 

Producător agricol     Consumator direct 
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ANEXA 1 
 

PRODUCĂTOR 
Subsemnatul, Paraschiv, Marin, declar că am luat la 
cunoştinţă obligaţiile care îmi revin în ceea ce priveşte 
respectul faţă de principiile ASAT şi ale agriculturii 
naturale, motiv pentru care confirm angajamentul stabilit 
în contract faţă de consumator. 
 
Data şi semnătura 

TITULAR 
Subsemnatul, (nume, prenume) ......................................................., 
declar că am luat la cunoştinţă obligaţiile care îmi revin în 
acord cu Carta ASAT (înscrise în Anexa acestui document) 
şi confirm angajamentul stabilit în contract faţă de 
producător. 
 
Data şi semnătura 

      
 

Carta ASAT 
Principiile de funcţionare şi dezvoltare a parteneriatelor ASAT 

 
 

1. Filozofia generală 
Această Cartă defineşte valorile, principiile şi angajamentele la care trebuie să subscrie persoanele care 
doresc să facă parte dintr-un parteneriat ASAT. 
 
Parteneriatele ASAT au obiectivul de a contribui la dezvoltarea unei agriculturi durabile şi la promovarea 
unei economii solidare între oraş şi sat. Acestea urmăresc să asigure consumatorilor o alimentaţie sănătoasă, 
la un preţ corect și accesibil. ASAT susţine devenirea consumatorilor în consumáctori. 
 
 

2. Definiţia generală a ASAT 
Un ASAT este o asociere între un producător şi un grup de consumatori pentru susţinerea agriculturii 
ţărăneşti, având drept obiectiv prezervarea şi continuarea activităţii fermelor de proximitate, într-o logică a 
agriculturii durabile. În fapt, este vorba despre o agricultură ţărănească, echitabilă din punct de vedere 
social şi sănătoasă pentru consumatori și pentru mediul înconjurător.  
ASAT urmăreşte să asigure consumatorilor posibilitatea de a cumpăra la un preţ echitabil produse 
alimentare de calitate şi de a alege, în cunoştinţă de cauză, modul în care acestea sunt realizate.  
De asemenea, consumatorii au posibilitatea de a participa la prezervarea şi dezvoltarea unei activităţi 
agricole locale în respect faţă de principiile dezvoltării durabile. 
 
Fiecare parteneriat ASAT reuneşte un grup de consumatori şi un producător de proximitate într-un 
parteneriat exprimat printr-un contract de angajament, prin intermediul căruia fiecare consumator cumpără 
la începutul unui sezon o parte din producţia agricultorului, producţie ce îi este livrată periodic la un preţ 
constant.  
Producătorul se angajează să furnizeze produse de calitate în acord cu principiile Cartei ASAT. 
 
3. Principiile generale ale ASAT 
Parteneriatele ASAT respectă următoarele principii fondatoare: 

1. O producţie de dimensiune umană, adaptată tipurilor de cultură şi modului de creştere a animalelor 
specifice contextului local; 

2. O producţie care să respecte natura, mediul înconjurător şi animalele: dezvoltarea biodiversităţii 
culturilor, fertilităţii solului, producerea fără îngrăşăminte chimice de sinteză şi pesticide, 
gestionarea economică a apei; 

3. O bună calitate a produselor: din punct de vedere gustativ, al sănătăţii şi al mediului înconjurător; 
4. Sprijin pentru o agricultură ţărănească locală; 
5. Solidaritate şi legături active cu toţi actorii locali implicaţi pentru a menţine o agricultură durabilă şi 

un comerţ solidar; 
6. Respectul faţă de normele sociale în raport cu angajaţii fermei, incluzând aici şi personalul temporar 

(sezonier); 
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7. Promovarea transparenţei în actele de cumpărare, în modul de producţie, de transformare 
(procesare) şi de vânzare a produselor agricole; 

8. Acompanierea producătorilor spre autonomie, înțeleasă drept capacitate de a fi stăpân pe propriile 
alegeri; 

9. Proximitatea producătorului şi consumatorilor este indispensabilă pentru o legătură directă între ei 
şi pentru a favoriza circuitul cel mai scurt al produselor alimentare; 

10. Un parteneriat ASAT pentru fiecare producător şi grupul său local de consumatori; 
11. Formalizarea şi respectarea contractelor în fiecare sezon între consumatori şi producători; 
12. Nici un intermediar între producător şi consumatori, nici un produs nu poate fi cumpărat de către 

producător şi revândut consumatorilor; 
13. Stabilirea în fiecare sezon a unui preţ echitabil între producător şi consumatori; 
14. O informare frecventă a consumatorilor cu privire la procesul de cultivare a produselor; 
15. Solidaritarea consumatorilor cu producătorul în timpul incidentelor naturale; 
16. O participare activă a consumatorilor ASAT, exprimată inclusiv prin responsabilizarea faţă de 

creşterea numărului de aderenţi; 
17. Sensibilizarea aderenţilor ASAT cu privire la particularităţile agriculturii ţărăneşti. 

 
4. Crearea unui ASAT 
Realizarea unui parteneriat ASAT se face la iniţiativa unui grup de consumatori motivaţi, care doresc să 
susţină o agricultură ţărănească de proximitate. 
 
Acest grup trebuie să identifice un producător local care se angajează să respecte principiile generale ale 
ASAT, precizate în secțiunea 3. Consumatorii favorizează contractele cu producătorii locali. 
 
Odată identificat producătorul, grupul de pilotaj al consumatorilor va realiza cel puțin o vizită la ferma 
agricultorului. În cele din urmă, consumatorii şi producătorul vor stabili împreună un mod de funcţionare în 
conformitate cu principiile acestei Carte, definitivând totodată şi contractul.  
Respectul Cartei ASAT constituie condiţia iniţială pentru asocierea de tip ASAT între producător şi 
consumatori. 
 
5. Reguli de funcţionare a unui ASAT 
 
5.1. Contractul  

Contractul este stabilit între grupul de consumatori sau reprezentanţii acestuia şi producător. Durata 
contractului este pe perioada unui ciclu de producţie în cadrul exploataţiei agricole. Contractul cuprinde 
distribuția periodică a produselor de către agricultor într-un loc stabilit, o zi în care se realizează aceasta şi 
un orar regulat, precum şi un preț determinat prin înţelegere între consumatori şi producător.  
Contractul trebuie să precizeze lista cu produsele planificate, pe care producătorul urmărește să le 
furnizeaze periodic către consumatori. 
Pe de altă parte, consumatorii se angajează să plătească în avans produsele, în conformitate cu o modalitate 
precizată. Ei se angajează să gasească un înlocuitor, pentru situaţia în care trebuie să renunţe la contract. 
Producătorul se angajează să realizeze toate eforturile necesare pentru a răspunde angajamentelor sale de a 
furniza produse de calitate consumatorilor în cantitatea şi tranşele stabilite.  
 
5.2. Cumpărarea de produse complementare 

ASAT-ienii care doresc achiiziţionarea unor produse complementare (carne, brânză, fructe, produse apicole 
ș.a.) trebuie să creeze în mod obligatoriu un alt parteneriat ASAT. Ei vor identifica alţi posibili consumatori 
interesaţi de acest tip de produse.  
 
5.3. Costul produselor furnizate 

Producătorul şi consumatorii stabilesc împreună costul produselor furnizate (legume, fructe, carne, ulei, 
miere ș.a.). Producătorul se angajează să furnizeze periodic o cantitate corespunzătoare acestui preţ.  
 
În sistemul ASAT, calculul preţului trebuie să ţină cont de costurile exploataţiei agricole. Modul de calcul al 
preţului trebuie să fie în totalitate transparent.  
 
Producătorul trebuie să furnizeze în mod constant informaţii către consumatori pentru a le permite acestora 
să verifice dacă termenii contractului sunt respectaţi. 
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Dacă producătorul se găseşte într-o situaţie care nu-i permite furnizarea produselor în cantităţi suficiente şi 
acest lucru se întâmplă din motive independente de voinţa sa – calamitate naturală sau incidente 
meteorologice neprevăzute (secetă prelungită, variații mari de temperatură, expunerea culturii la ploi acide, 
grindină, invazii de dăunători ș.a.) – producătorul trebuie să informeze imediat consumatorii asupra acestui 
aspect.  
 
5.4. Producerea  

Modul de producere al agricultorului trebuie să respecte principiile Cartei ASAT.  
O structură ASAT şi consumatorii săi pot ajuta un agricultor să-şi dezvolte exploataţia spre un model de 
producţie în respect faţă de natură şi mediul înconjurător. În cotractul cu agricultorul vor fi stabilite 
obiective clare de dezvoltare.  
 
Toate produsele (legume, fructe, brânză etc.) trebuie să provină din exploataţia producătorului. Nici un 
produs nu poate fi cumpărat şi revândut. Pe de altă parte, orice alt produs complementar livrat în cadrul 
parteneriatelor ASAT trebuie să facă obiectul unui alt contract specific încheiat între consumatori și 
producător. 
 
Programarea produselor ce urmează să fie furnizate consumatorilor trebuie să se realizeze înainte de 
începerea unui sezon, prin consultări între producător şi consumatori. Astfel, se stabileşte o listă de produse 
ce trebuie respectată cât mai mult posibil în producția pentru sezonul următor. 
 
5.5. Livrarea şi distribuţia 

Livrarea trebuie să se realizeze în mod direct de către producător. Acest lucru este indispensabil pentru a 
păstra legătura între consumatori şi producător.  
Pe timpul vacanţei, fieacare membru ASAT trebuie să îşi găsească un înlocuitor pentru preluarea coşului.  
 
Distribuţia se realizează cu ajutorul consumatorilor,astfel incat ,fiecare consumator din cadrul 
programului va participa cel putin o singura data la distribuirea produselor , pe perioada unui an 
agricol  (interval orar 17:30- 20:00) .Acesta va ajuta la pregatirea cosurilor (daca este cazul) si la  
intocmirea listelor de mai jos  pentru distributia respectiva : 
 
-lista distributie (contine legumele distribuite) 
-proces verbal de primire a cos (catre consumatori) 
-lista plata lunara a abonamentului 
-proces verbal predare-primire bani (catre producator) 
 

5.6. Plata 

Consumatorii se angajează financiar pe perioada unui sezon întreg. Ei vor efectua o plată în avans a coşurilor 
care le vor fi livrate. Obiectivul este de a permite producătorului să dispună de un fond de rulment suficient 
pentru a putea realiza investiţiile necesare sau pentru a acoperi diferite costuri cu pregătirea sezonului 
următor. 
Plata se realizează în una, două sau mai multe tranşe fixate prin înţelegerea dintre consumatori şi 
producător.  
Totodată, pot fi stabilite modalităţi specifice de plată pentru persoanele care au unele dificultăţi financiare.  
 
5.7. Comunicarea internă 

Consumatorii şi producătorul vor folosi diferite moduri de comunicare în vederea difuzării informaţiei, 
derulării de acţiuni comune şi favorizării unui comportament transparent. 
 
5.8. Evaluarea 

O activitate de evaluare a parteneriatului ASAT trebuie să se realizeze în mod periodic împreună cu toţi 
aderenţii. Acest fapt permite să se evalueze dacă obiectivele iniţiale şi Carta sunt respectate. De asemenea, 
aceste întâlniri contribuie la îmbunătățirea modului de funcţionare a parteneriatului, pentru a răspunde mai 
bine nevoilor consumatorilor. 
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5.9. Pentru a merge mai departe 

Membrii parteneriatului ASAT trebuie să reflecteze asupra continuităţii sale şi permanentizării activităţii. De 
asemenea, pot fi definite acţiuni care asigură creşterea angajamentului şi implicării din partea 
consumatorilor: investiţii solidare, cumpărare colectivă ș.a.m.d. 

 
 
 

ANEXA 2 
 

Mecanismul de calcul al prețului echitabil 
 
Buget parteneriat ASAT – Marin Paraschiv, 2014 
calculat pentru 30  familii de consumatori, la o suprafață cutlivată de 720 mp solar și 1200 
mp grădină. 

 
 
 

Nr. 
crt.

Categorie de cost Costuri estimate Sezonul 2014 Total

Material saditor (inclusiv incalzire rasaduri iarna) 4950
Tăvi (alveole) răsad 450
Turbă 450
Gunoi de grajd 1780
Arat,frezat(toamna-primavara-vara) 420
Folie pt. Răsadniță+solarii 2050
Combustibil diverse utilaje 
(motosapa,tractoras,remorca etc)

601

Furtunuri pentru instalația de picurare -
consumabile (cca 3000 m)

700

Curent electric 900
2 lucratori agricoli(full time)*1200 * 12 luni 28800
zilieri *60 lei/zi (mese incluse)*aprox 60 zile 3600
1 lucrator agricol(part time)*600 lei*3 luni 
(mancare+cazare inclusa)

1800

3 Transport cca. 40 deplasări*44,6 km (40*44,6*0,07*7lei) 874 874

4 Ambalaj Pungi + lădițe transport 400 400

5 1425 1425

1
2

3
0

1
3

4
2

0
0

49200

1640 leiValoarea unui abonament anual pentru o familie partenera (lei) (30 de familii)

Total buget 2014

Buget promovare ASAT (3% din total buget , liniile 1-4)

2 Resurse umane

1 Costuri de producție

 
 
 
         Plata unei rate lunare/familie = 160 lei 
 
        Valoare avans la semnarea contractului = 200 lei 
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ANEXA 3 
 

         Lista de produse planificate, calendarul estimativ al 
distribuției și estimarea lunară a conținutul coșului 

Marin Paraschiv 2014  
 

Nr. Denumire produs 
Cantitate estimată 

/ coş săptămânal  

1 Ardei gras 1kg. 

2 Ardei iute 6 buc. 

3 Broccoli 2,3 buc 

4 Cartofi de toamna 1 kg 

5 Cartofi noi 1 kg 

6 Castraveţi 2 kg. 

7 Ceapă uscată 0,5 kg 

8 Ceapă verde 10 fire 

9 Conopida 1 buc 

10 Dovlecei 2 buc 

11 Dovleci plăcintari (o dată în octombrie) 2 buc 

12 Fasole verde 1kg. 

13 Gulii 2,3 

14 Lobodă 2 leg. 

15 Morcovi 4,5 buc 

16 Păstârnac 4,5 buc 

17 Plante aromatice (coriandru,cimbru, busuioc, mentă,oregano) 1 leg. 

18 Porumb dulce  3,4 buc 

19 Ridichie neagra 4 buc. 

20 Ridichii de luna 20 ridichi 

21 Roşii 3 kg. 

22 Ruccola(an de proba) 1 leg. 

23 Salată verde 4 buc. 

24 Sfecla rosie 0,5 kg 

25 Spanac 2 kg 

26 Ţelină 1 căpățână 

27 Usturoi uscat  10 căpăţâni 

28 Usturoi verde 6 fire 

29 Varză  2 buc 

30 Verdeţuri (mărar, pătrunjel, leuştean) câte 1 leg. 

31 Vinete 2 kg. 
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                Calendarul estimativ al distribuțiilor 

 
  Martie – 2 cosuri

Aprilie – 5 coșuri 
Mai – 4 coșuri 
Iunie – 4 coșuri 
Iulie – 5 coșuri 
August – 4 coșuri 

Septembrie – 5 coșuri 
Octombrie – 4 coșuri 
Noiembrie – 4 coșuri 
Decembrie – 2 coșuri

 

 

TOTAL: 39 distribuții  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preconizarea distribuției lunare 
a legumelor în parteneriat 
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Martie (2 cosuri) 

spanac , ceapă verde, salata ,usturoi verde(posibil), ridichi, verdețuri (pătrunjel)  

Aprilie (5 cosuri) 

spanac, lobodă, ceapă verde, usturoi verde, ridichi,salata, ruccola (la sfarsit )verdețuri (mărar, 
pătrunjel,plante aromatice)  

Mai (4 cosuri) 

Varza,morcovi,dovlecei,gulii,ceapă verde, usturoi verde, ridichi, verdețuri (mărar, pătrunjel), 
castraveți (la sfârşitul lunii),ruccola 

Iunie (4 cosuri) 

roșii, castraveți, dovlecei, ardei gras (în a 2-a jumătate a lunii), ardei iute, verdețuri (pătrunjel, 
leuştean),plante aromatice,porumb zaharat,gulii,morcovi,cartofi noi(sf lunii),broccoli (la 
sfarsit),pastarnac 

Iulie (5 cosuri) 

roșii, castraveți, dovlecei, ardei gras, ardei iute, dovlecei,vinete,porumb zaharat, verdețuri (pătrunjel, 
leuştean), aromatice (mentă, busuioc), cartofi noi(inceput lunii),broccoli,fasole verde,telina 

August (4 cosuri) 

roșii, castraveți, dovlecei, ardei gras, ardei iute, vinete, ceapă uscată ,gulii ,sfecla rosie,(la sfârșitul 
lunii), verdeţuri (pătrunjel, leuştean), plante aromatice (busuioc, cimbru, mentă) 

Septembrie (5 cosuri) 

roșii, castraveți, dovlecei, ardei gras, ardei iute, fasole verde, vinete, ceapă uscată, verdeţuri (pătrunjel, 
leuştean), plante aromatice (busuioc, cimbru, mentă), țelină, morcovi, păstârnac 

Octombrie (4 cosuri) 

roșii, castraveți, dovlecei, ardei gras, ardei iute, vinete, ceapă uscată,usturoi, țelină, varză, verdeţuri 
(pătrunjel, leuştean), dovleci plăcintari (o dată), păstârnac,morcovi,varza(spre sfarsit),cartofi (la 
sfarsit) 

Noiembrie (4 cosuri) 

salată verde,ridichie neagra,spanac,telina,patrunjel radacina,cartofi,varza,broccoli, ceapă uscată, 
usturoi, verdeţuri ( pătrunjel, leuştean),varza,sfecla rosie,conopida,ruccola 

Decembrie (2 coșuri) 

salată verde, usturoi,ceapa verde,spanac,ceapa uscata,usturoi,patrunjel rădacina,telina,verdeţuri 
(pătrunjel, leuștean). 


